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José Manuel Fernandes reassume luta pela coesão no orçamento da União Europeia

BREVE

Eurodeputado na luta a favor
da coesão e das regiões mais pobres
DR

O eurodeputado
José Manuel
Fernandes
assumiu-se ontem
determinado em
prosseguir a luta
em defesa da
coesão e do reforço
da solidariedade
da União Europeia
a favor das
regiões e das
comunidades mais
desfavorecidas,
no âmbito da
distribuição
dos apoios
comunitários.

O

«

s recursos disponibilizados pela
UE para a Política de Coesão têm
como objetivo reduzir assimetrias regionais; e isso
não pode ser desvirtuado», afirmou José Manuel
Fernandes, intervindo no
Fórum das Comunidades
Empresariais Portuguesas
no Mundo que a Associação Comercial de Braga
promoveu no salão nobre da Câmara Municipal de Vila Verde.
Perante empresários e
líderes associativos, o eurodeputado sublinhou o
trabalho que tem sido desenvolvido no Parlamento Europeu ao nível da
preparação do próximo
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) da UE para
2021-2027, do qual sairá
o financiamento dos próximos fundos e programas de apoio, incluindo o
chamado ‘Portugal 2030’.
De acordo com as informações avançadas por
José Manuel Fernandes,
coordenador do PPE na
Comissão dos Orçamentos, as negociações do QFP
permitirão, nesta altura,
que Portugal possa garantir um envelope financeiro de 30 mil milhões de
euros para programas a
gerir nacionalmente – o
que, levando em conta a

"O Mundo
Somos Nós"
inaugura hoje
novas
instalações
em Vila Verde

José Manuel Fernandes manifesta-se terminantemente contra o corte de recursos para combater desigualdades regionais

atualização anual dos valores, representa uma diminuição em relação ao
quadro anterior na ordem
dos 10 por cento.
No entanto, os cortes
inicialmente previstos seriam bem maiores. O eurodeputado revelou que
o trabalho no Parlamento
Europeu permitiu travar
as reduções nos orçamentos, nomeadamente para
o Fundo de Coesão e para o Desenvolvimento Regional, manifestando-se
terminantemente contra
o corte de recursos para
combater as desigualdades regionais.
Nesse sentido, José Manuel Fernandes condenou o desvio de verbas e
a concentração de apoios
comunitários nas áreas
metropolitanas de Porto
e, sobretudo, Lisboa, que
«representam 5 por cento
do território nacional» e

têm índices de desenvolvimento e de rendimento ‘per capita’ superiores
ao resto do país.
O eurodeputado manifestou-se assim solidário
com o apelo do presidente

com menos rendimento».
O autarca vilaverdense defendeu que a UE deve assegurar mecanismos
que travem a intervenção
centralista do Governo na
gestão de dinheiros comu-

O presidente da Câmara Municipal
de Vila Verde pede para «que
não se deixe ainda mais para trás
os concelhos e as regiões menos
desenvolvidos e os territórios de
baixa densidade.

da Câmara de Vila Verde,
António Vilela, para «que
não se deixe ainda mais
para trás os concelhos e
as regiões menos desenvolvidos e os territórios
de baixa densidade, onde
há menos desenvolvimento económico e pessoas

nitários – e que José Manuel Fernandes sublinhou
serem atribuídos a Portugal, em grande parte, devido à presença de regiões
mais pobres que fazem
descer o PIB per capita,
critério para atribuição
do Fundo de Coesão.

Contando ainda com
as participações de Mário Costa e Luís Reis, em
representação da AICEP,
e João Sardo, da Forum
Consulting, o Fórum
das Comunidades Empresariais Portuguesas
no Mundo evidenciou a
importância da internacionalização e da capacidade exportadora das
PME, no quadro da afirmação da economia nacional no atual contexto
da globalização.
Para além dos incentivos financeiros à internacionalização, os intervenientes destacaram a
necessidade prioritária
das empresas trabalharem
na preparação de procedimentos e avaliação das
capacidades de resposta às
exigências do mercado e
de potenciação das oportunidades para consolidar
o processo de expansão.

goães A associação sem
fins lucrativos “O Mundo
Somos Nós” (OMSN) vai
realizar, hoje, sábado, dia
15, a inauguração das novas instalações do seu centro de apoio à educação,
localizadas em Goães, no
concelho de Vila Verde.
O evento tem início
marcado para as 17h00
e contará com a presença da vereadora da Educação da Câmara Municipal de Vila Verde.
O Mundo Somos Nós
nasceu em julho de 2013
e tem vindo a desenvolver um projeto assente
nos programas Escola do
Mundo e Mundo da Floresta, conceitos de educação livre e holística, baseados na liberdade, amor e
respeito na educação.
As atividades letivas para 2018/19 arrancam segunda-feira, dia 17.
Mais informações sobre este projeto podem
ser encontradas em https://omundosomosnos.
wixsite.com/projecto.

Incêndio
numa fábrica
em Santo Tirso
provoca
um ferido ligeiro
fogo O incêndio que na
quarta-feira à noite consumiu parte de uma fábrica de produtos de higiene e limpeza em Santo
Tirso causou ferimentos ligeiros num bombeiro, que foi conduzido ao Centro Hospitalar
do Médio Ave.
Segundo o adjunto do
Comandante dos Bombeiros Voluntários Tirsenses, Tiago Miranda, o
fogo foi «dado como dominado cerca das 00h30».
Estiveram no combate às chamas nove corporações, com 31 veículos e
93 operacionais, acrescentou Tiago Miranda.

